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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli koota katsaus pientalon yleisimmistä lämmitysmuo-
doista. Työssä haluttiin selostaa eri lämmitysmuotojen toimintaperiaatteet, selvittää niiden tek-
nisiä ominaisuuksia ja vertailla niitä keskenään. Lisäksi haluttiin pohtia, minkälaisia asioita 
pientalon lämmitysmuodon valinnassa kannattaa erityisesti ottaa huomioon.  
 
Ensin käytiin läpi lämmityksen perusteita ja perehdyttiin siihen, mitä lämmönjakotapoja pien-
taloissa yleisimmin käytetään. Työssä päädyttiin selvittämään tarkemmin kaukolämmön, maa-
lämmön, öljylämmityksen ja sähkölämmityksen perusteet sekä kuvaamaan, mitä lämmönja-
kotapoja näissä lämmitysmuodoissa on mahdollisuus käyttää. Taulukoiden ja kaaviokuvien 
avulla pyrittiin selventämään eri lämmitysmuotojen teknisiä eroavaisuuksia. Vertailuosiossa 
esimerkkirakennuksena käytettiin 120 neliömetrin kokoista pientaloa, jonka perusteella lasket-
tiin arvio käsiteltyjen lämmitysmuotojen taloudellisuudesta, energiankulutuksesta ja energia-
tehokkuudesta.  
 
Vertailun ja teknisten ominaisuuksien selvittämisen jälkeen voitiin todeta, että maalämpö ja 
kaukolämpö olisivat pitkällä tähtäimellä sekä taloudellisin, että ekologisin valinta pientalon 
lämmitysmuodoksi huolimatta suurista alkuinvestoinneista, sillä vuosittaiset energiakustan-
nukset olivat merkittävästi muiden lämmitysmuotojen kustannuksia pienempiä. Kaukolämmön 
ja maalämmön vuotuiset energiakustannuserot olivat kohtalaisen pieniä keskenään, joten 
maalämmön suurten alkuinvestointikustannusten vuoksi voitiin todeta kaukolämmön saatta-
van olla lopulta kaikista taloudellisin vaihtoehto. Lisäksi kuitenkin todettiin, että valinnassa on 
otettava huomioon pientalon sijainnin tuomat mahdollisuudet ja rajoitteet, jotka vaikuttavat 
suuresti lämmitysmuodon valintaan. Syrjäisen sijainnin vuoksi kaukolämpö voi ollakin kannat-
tamaton vaihtoehto lämmitysmuodoksi. 
 
Katsauksessa koottiin yhteen perustiedot eri pientalojen lämmitysmuodoista, mikä mahdolli-
sesti helpottaa talonrakentajaa vertailemaan vaihtoehtoja keskenään ja valitsemaan juuri 
omaan tarkoitukseen sopiva lämmitysmuoto. 

Avainsanat Lämmitysmuoto, maalämpö, kaukolämpö, sähkölämmitys, öljy-
lämmitys, pientalo 
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1 Johdanto 

Insinöörityössä tarkastellaan pientalon yleisimpien lämmitysmuotojen teknisiä ominai-

suuksia kuten energiatehokkuutta, hiilijalanjälkeä ja taloudellisuutta. Tavoitteena on sel-

vittää, mikä lämmitysmuoto olisi nykypäivänä järkevin valinta pientaloon. Lämmitysmuo-

don valinnassa on otettava huomioon useita seikkoja. Näitä ovat muun muassa inves-

tointikustannukset, talon sijainti, vuotuiset energiakustannukset, talossa asumisen pi-

tuus, vuotuiset kiinteät perusmaksut sekä mahdolliset huolto- ja korjauskustannukset.  

Innostus aiheeseen lähti miettiessäni hankkivani tulevaisuudessa pientalon. Merkittä-

vänä osana projektia ovat lämmitysjärjestelmän valinta ja tähän liittyvät käyttökustannuk-

set. Lämmitysjärjestelmällä voidaan vaikuttaa huomattavasti rakennuksen viihtyvyyteen, 

ja mitä helppokäyttöisempi järjestelmä on, sitä mukavammalta tuntuu oleskelu talossa. 

Pientalon yleisimmät lämmitysmuodot ovat kaukolämpö, sähkölämmitys, maalämpö ja 

öljylämmitys. Valittaessa lämmitysmuotoa on hyvä vertailla näitä keskenään ottaen huo-

mioon rakennettavan talon ominaisuudet. Useat tekijät vaikuttavat lämmityksen inves-

tointi- ja käyttökustannuksiin sekä energiankulutukseen ja ekologisuuteen. Työssä ver-

taillaan eri lämmitysmuotojen kyseisiä ominaisuuksia ja pohditaan, millä perusteilla voi-

daan valita itselle se viisain ja mukavin vaihtoehto.  
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2 Lämmityksen periaatteet 

Lämmitysenergian kulutus on suuri osa koko Suomen energiankulutuksesta.        

Lämmityksestä aiheutuu myös huomattavasti ympäristölle haitallisia päästöjä. Tämän 

vuoksi on tärkeää, että mahdollisimman suuri osa lämmitykseen käytettävästä energi-

asta menisi hyötykäyttöön. Näin ollen on tärkeää, että lämpölinjat ja rakenteet ovat eris-

tetty määräysten mukaisesti ja rakennus olisi mahdollisimman tiivis. Rakennuksen tilat, 

käyttövesi ja ilmanvaihdon tuloilma lämmitetään lämmityslaitteilla. Lämmönlähteitä ja 

lämmitysjärjestelmiä on useita, ja valintaan vaikuttavat monet seikat kuten muun muassa 

rakennuksen sijainti, kustannukset ja energiatehokkuus [1]. 

 

2.1 Lämmityksen tehon tarve 

Lämmityksen tehon tarve on tärkeää määrittää hyvissä ajoin jo suunnitteluvaiheessa, 

jotta pystytään mitoittamaan lämmitysjärjestelmä sopivaksi kyseiselle rakennukselle ja 

vältytään ali- ja ylimitoitukselta. Kaikkien lämmitysjärjestelmien suunnittelussa ja toteu-

tuksessa lämmityksen tehon tarpeeseen vaikuttavat esimerkiksi rakennuksen ilmavuo-

dot, rakenteiden johtumislämpöhäviöt, ilmanvaihto ja lämpökuormat. Tehon tarve laske-

taan usein tilakohtaisesti, mikä helpottaa tilakohtaisten lämmityslaitteiden valitsemista ja 

kokonaistehontarpeen mitoittamista kohdeasuntoon sopivaksi. Tehon tarve lasketaan 

Suomen rakentamismääräyskokoelman ohjeesta ”Rakennuksen energiankulutuksen ja 

lämmitystehontarpeen laskenta” löytyvällä kaavalla (1). [2]  
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∅𝑙ä𝑚𝑚𝑖𝑡𝑦𝑠 =
∅𝑡𝑖𝑙𝑎

𝜂𝑡𝑖𝑙𝑎𝑙ä𝑚𝑚𝑖𝑡𝑦𝑠
+
∅𝑡𝑢𝑙𝑜𝑖𝑙𝑚𝑎𝑝𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖

𝜂𝑡𝑢𝑙𝑜𝑖𝑙𝑚𝑎
+
∅𝑙𝑘𝑣
𝜂𝑙𝑘𝑣

 

Φlämmitys  rakennuksen lämmitystehon tarve, W 

Φtila tilan lämmitystehon tarve, W 

Φtuloilmapatteri ilmanvaihdon tuloilman lämpötehon tarve, W 

Φlkv käyttöveden lämpötehon tarve, W 

ηtilalämmitys tilan lämmitysjärjestelmän hyötysuhde 

ηtuloilma ilmanvaihdon  tuloilman lämmitysjärjestelmän hyötysuhde 

ηlkv käyttöveden lämmitysjärjestelmän hyötysuhde 

 

2.2 Lämpövuodot 

Lämpövuodoilla tarkoitetaan lämmön epätoivottua siirtymistä tilasta pois. Ne pyritään mi-

nimoimaan, jotta energiaa ei kuluisi hukkaan. Lämpövuodoiksi lasketaan rakennuksen 

vaipan läpi, ilmanvaihdon tai vuotoilman mukana siirtyvät lämpöhäviöt. Rakennuksen tii-

viydellä on huomattava merkitys lämmön pysymiseen sisällä sekä lämpövuotojen esiin-

tymiseen. Kattavalla ja määräysten mukaisella eristyksellä saadaan rakennus mahdolli-

simman tiiviiksi ja parannettua lämmitysenergian hyötykäyttöä. Lämmityksen suunnitte-

lussa on syytä huomioida mahdolliset tulevat lämpövuodot rakenteissa, jotta niiden esiin-

tyminen voidaan minimoida. Ikkunoiden määrää ja osuutta rakennuksen seinäpinta-

alasta on myös hyvä miettiä, sillä ikkunat ovat merkittävä lämpövuotoja aiheuttava tekijä. 

[3]  

 

 

(1) 
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2.3   Lämpökuormat 

Lämpökuormat ovat tilaan kohdistuvaa ylimääräistä lämpöenergiaa. Sitä syntyy muun 

muassa tilassa olevista henkilöistä, auringon säteilyenergiasta, valaistuksesta, sähkö-

laitteista, lämpimästä käyttövedestä sekä sen varastoinnista. Jokainen tilassa oleva ih-

minen tuottaa lämpöä huoneeseen. Esimerkiksi kun pienessä huonetilassa on useampi 

ihminen, lämpötilan nousun voi huomata selkeästi. Tämän vuoksi on huomioitava läm-

mitystehon mitoituksessa henkilöiden todennäköinen lukumäärä asunnossa.  

Sähkölaitteiden ja valaistuksen tuoma lämpökuorma riippuu laitteiden sähköenergian ku-

lutuksesta. Laitteiden energiankulutus taas on hyvin laitekohtaista, ja nykyaikaisemmat 

laitteet kuluttavat vanhoja vähemmän. Laskelmat tehdäänkin laitekohtaisten tietojen mu-

kaan. Esimerkiksi vanhan uunin tuoma lämpökuorma on helposti havaittavissa pieneh-

kössä keittiössä, mutta uudesta laitteesta voi olla vaikea tuntea lämpöä ulospäin. 

Vaikka ikkunat ovatkin merkittävä lämpövuotojen aiheuttaja, ikkunoiden läpi pääsevä au-

ringon säteilyenergian tuoma lämpö on myös huomattava lämpökuorma. Tämän voi huo-

mata kesällä, kun aurinko paistaa ikkunasta sisälle ja lämmittää selkeästi huonetta. Läm-

pökuormaa laskettaessa otetaankin aina huomioon ikkunoiden lasikerrosten määrä, il-

mansuunta, ympäristön varjostus ja jopa suunniteltu verhojen käyttö. [1;2.]  

 

2.4 Lämmityksen hiilijalanjälki 

Hiilijalanjäljellä tarkoitetaan tuotteen käyttöön ja valmistukseen liittyvien toimintojen tuot-

tamia kasvihuonekaasupäästöjä. Hiilijalanjäljelle ei ole yhtä oikeaa laskentatapaa, vaan 

päästöt voidaan huomioida koko tuotteen elinkaaren ajalta valmistuksesta hävitykseen 

asti tai vain yksittäisen toiminnon osalta tai esimerkiksi kalenterivuoden ajalta. Lopputu-

los voi olla hyvinkin erilainen riippuen laskennan rajauksesta. Lämmitysmuotojen hiilija-

lanjälkeen vaikuttavat käytettävät polttoaineet, mutta päästöjä syntyy myös järjestelmän 

rakentamisvaiheessa. 
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Välittömät päästöt tarkoittavat tuotteen tai toiminnon käytöstä välittömästi aiheutuvia 

päästöjä. Esimerkiksi maalämmössä välittömiä päästöjä ovat järjestelmän käytöstä ai-

heutuvat eli käytännössä pumpun vaatiman sähköenergian tuottamat päästöt. Hiilidiok-

sidipäästöjä, jotka syntyvät epäsuorasti tuotetta kohden, kutsutaan taas välillisiksi pääs-

töiksi. Näillä tarkoitetaan lähinnä tarvikkeiden valmistuksesta ja kuljetuksesta aiheutu-

neita päästöjä. Esimerkiksi maalämpöjärjestelmän rakentamisvaiheessa välillisiä pääs-

töjä aiheuttavat muun muassa osien ja poran kuljetus, järjestelmään tulevien tarvikkei-

den valmistus ja maalämpökaivon poraamiseen käytettävä kalusto.  

Kun puhutaan tietyn lämmitysjärjestelmän tai lämmitysmuodon hiilidioksidipäästöistä, 

tarkoitetaan usein välittömiä päästöjä. Päästöjen laskemisessa huomioidaan käytettävän 

polttoaineen päästökerroin, joka ilmoitetaan yksiköllä gCO2 / kWh. Lämmitysjärjestelmän 

päästöt lasketaan kertomalla järjestelmän energiankulutus päästökertoimella. [4]  
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3 Lämmityksen jakaminen 

3.1 Lattialämmitys 

Lattialämmitysjärjestelmiä on kolme erilaista: sähköinen, ilma- ja vesikiertoinen lattialäm-

mitys. Kaikki toimivat samalla periaatteella. Lattian alla oleva lämmityspiiri lämmittää lat-

tian pintarakennetta, jonka kautta lämpö siirtyy huoneilmaan. Vesikiertoinen lattialämmi-

tysjärjestelmä on yleisimmin käytetty ja sähkölattialämmitystä käytetään pääosin vain 

kylpyhuoneissa. Ilmakiertoinen lattialämmitys on harvinaisempi, sillä ilman ominaisläm-

pökapasiteetti on pienempi kuin veden, mikä tarkoittaa, että ilma luovuttaa ja vastaanot-

taa lämpöä heikommin kuin vesi. [5]  

Lattialämmitysjärjestelmää voidaan käyttää eri lämmitysmuotojen kanssa. Lattialämmi-

tys sopii monenlaisiin rakennuksiin ja on hyvä vaihtoehto varsinkin pienissä asunnoissa, 

sillä pattereihin nähden lattialämmitys säästää huonetilaa. Nykyisiä rakenteiden mää-

räyksiä noudattamalla rakennukseen saadaan aikaiseksi tarvittava lämmöneristävyys, 

mikä on edellytys niin lattialämmitysjärjestelmän kuin muidenkin lämmitysjärjestelmien 

toteutukselle. Menoveden lämpötilan suositusarvo vesikiertoisessa lattialämmitysjärjes-

telmässä on 35–45°C, mutta tähän vaikuttaa hieman myös lattiarakenteen materiaali. 

Meno- ja paluuveden lämpötilaero on puolestaan 5–10 °C. Vesikiertoinen lattialämmitys 

liitetään aina lämmitysverkostoon, koska liitettäessä käyttövesiverkostoon lattialämmitys 

alentaa lämpimän käyttöveden lämpötilaa, mikä puolestaan nostaa Legionella-bakteerin 

esiintymisen riskiä. Materiaalina lattialämmitysputkissa käytetään muovilla pinnoitettua 

kupariputkea tai happidiffuusiosuojattua muoviputkea. Lattialämmityksen lämmönläh-

teeksi soveltuu aurinkolämpö, sähkölämmitys, kaukolämpö, öljylämmitys, maalämpö ja 

puu- ja pellettilämmitys. [5] Kuvissa 1 ja 2 on esimerkki lattialämmityksen eri piirijaoista, 

joista yleisimmät ovat rivijako ja spiraalijako.  
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Kuva 1.  ”Lattialämmityspiiri rivijaolla” [5] 

 

Kuva 2. ”Lattialämmityksen asennus tyypillisellä spiraalijaolla” [5] 



8 

   

 

 

3.2  Patterilämmitys 

Vesikiertoinen patterilämmitys on yleisesti käytetty lämmönjakotapa kerrostaloasun-

noissa. Patterityyppejä on monia. Radiaattorit ovat levypattereita, jotka luovuttavat läm-

pöä säteilemällä, kun taas konvektorit luovuttavat lämpöä kiertävän ilman avulla. Patte-

rilämmityksen suunnittelussa on tärkeää ottaa huomioon putkien ja laitteiden sijoitus, 

jotta niitä voidaan tarvittaessa huoltaa aiheuttamatta muihin rakenteisiin vaurioita. Mah-

dollisten vesivuotojen täytyy olla havaittavissa ajoissa, ja näkyviin jäävät putkistot jäte-

täänkin patteriverkostossa usein eristämättä. Näin vältytään suuremmilta vesi- ja kos-

teusvahingoilta. Niin patterilämmityksen kuin muidenkin lämmitysjärjestelmien mitoituk-

sessa täytyy laskea lämmityksen tehontarve, jotta osataan valita oikean kokoiset patterit 

kuhunkin huonetilaan ja hukkatehoa tulisi mahdollisimman vähän kustannusten säästä-

miseksi. [6] 

Pattereiden putkitus- ja asennustapoja on useampia. Yksiputkijärjestelmässä putkilinja 

kulkee jakotukilta patterien kautta jakotukille, eli vesi kiertää jokaisen patterin käymättä 

välillä lämmönlähteellä (kuva 3). Kaksiputkijärjestelmässä jokaisella patterilla on oma 

meno- ja paluuputkensa (kuva 4). Käännetty paluuputkijärjestelmä tarkoittaa, että patterit 

yhdistetään runkoputkiin niin, että kaikilla saman kiertopiirin pattereilla on yhtä pitkä vir-

tauspiiri (kuva 5). Tällä saavutetaan lähes yhtä suuret painehäviöt jokaiselle kiertopiirin 

patterille. [6] 
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Kuva 3.   ”Vesikiertoisen patteriverkoston yksiputkijärjestelmä yhdistettynä kaksiputkijär-

jestelmän runkoputkistoon” [6] 

 

 

Kuva 4.   ”Kaksiputkijärjestelmän periaate” [6] 
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Kuva 5.  ”Käännetyn paluuputkijärjestelmän periaate” [6] 

 

3.3 Ilmalämpöpumppu 

Ilmalämpöpumppu ottaa ulkoilmasta ulos sijoitetun höyrystimen avulla lämpöä ja tuo sen 

sisäilmaan. Ilmalämpöpumppua on hyödyllisintä käyttää jälkiasennettuna sähkölämmit-

teiseen pientaloon, sillä sen hyötysuhde on tällöin korkea. Ennen käyttöönottoa on otet-

tava huomioon muun muassa asennusmahdollisuudet, käyttötarkoitus ja ympäristöolo-

suhteet. Myös ilmalämpöpumpun huoltomahdollisuudet täytyy ja kannattaa ottaa sijoit-

teluvaiheessa huomioon. Ulkolämpötilan ollessa korkeampi kuin –10 °C ilmalämpö-

pumppu alentaa huomattavasti lämmityskustannuksia. Ilmalämpöpumppu vaatii aina rin-

nakkaisen lämmitysjärjestelmän, ja näin ollen sitä ei voida käyttää ainoana lämmitysjär-

jestelmänä. Asennus tehdään seinään, ja ulko- sekä sisäyksiköiden etäisyys toisistaan 

voi olla noin 10 m. [7] 

Poistoilmalämpöpumppu ottaa höyrystin- tai liuospatterin avulla rakennuksen jäteilmasta 

lämpöä ja luovuttaa sen ilmalämmitysjärjestelmään lauhdutinpatterin avulla. 
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Poistoilmalämpöpumpulla voidaan lämmittää myös lämmitysverkoston vettä ja käyttö-

vettä. Poistoilmalämpöpumpun poistoilman lämpötila pysyy lähes vakiona, eikä se tar-

vitse välttämättä täysimittaista rinnakkaista lämmitysjärjestelmää. Poistoilmalämpöpum-

pun vuotuinen lämpökerroin vaihtelee 2,6:n ja 3,8:n välillä. [7] 

3.4 Ilmalämmitys 

Tiloja voidaan lämmittää ilmalämpöpumpun tavoin ilmalla. Huoneisiin jaetaan lämpö pu-

haltamalla lämmintä ilmaa tai sitä kierrätetään kanavissa. Ilmalämmitysjärjestelmiä käy-

tetään yleisimmin pientaloissa, sillä suurissa rakennuksissa järjestelmän hyötysuhde on 

melko pieni. Ilmalämmitysjärjestelmiä on useampia. Lattiapuhallusjärjestelmässä huo-

netta lämmitetään lattiakanaviston kautta puhaltamalla lämmintä ilmaa ikkunoiden ala-

puolelta. Katto- ja seinäpuhallusjärjestelmässä (ilmanvaihtolämmitys) ilma puhalletaan 

huoneisiin kattoon tai seinään sijoitetuista laitteista, esimerkiksi ilmalämpöpumppu. Ilma-

kiertoinen lattialämmitys toimii teknisesti samalla tavalla kuin vesikiertoinen lattialämmi-

tys. Lattian alla kiertää ilmakanavisto, joka lämmittää lattian pintaa ja tuo lämpöä huo-

neilmaan. Ilmalattialämmitys on melko harvinainen lämmitystapa suomalaisissa pienta-

loissa. [1] 

 

4 Lämmönlähteet 

Rakennusten lämmitykseen kuluu noin neljäsosa kaikesta Suomessa käytetystä energi-

asta. Kaukolämpö on yleisin asuinrakennusten lämmitystapa. Sähkölämmitys on myös 

edelleen yleinen lämmitysmuoto, mutta sen suosio on laskusuuntainen korkeiden käyt-

tökustannusten vuoksi. Myös öljylämmitys on vähentynyt selkeästi. Maalämmön yleisyys 

on taas kasvanut ja maalämpöpumppu onkin uusissa pientaloissa yleisin lämmitys-

muoto. [8]  

Lämmönlähteen valinnassa on hyvä ottaa huomioon muun muassa rakennuksen sijainti, 

energiankulutus, taloudellisuus, investointikustannukset, huolto- ja 
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korjausmahdollisuudet. Nykyään tiedostetaan myös hyvin ilmastovaikutusten tärkeys, 

minkä takia hiilijalanjälki sekä päästöt vaikuttavat entistä enemmän lämmitysjärjestelmän 

valintaan. [1] 

 

4.1 Kaukolämpö 

Kaukolämmitys on yleisin lämmitysmuoto Suomessa julkisissa rakennuksissa ja asuin-

kerrostaloissa. Kaukolämpö on myös pientaloissa yksi yleisimmistä lämmitysmuodoista. 

Olemassa olevista pientaloista noin 20 %:a lämmitetään kaukolämmöllä ja uudispienta-

loista noin 11%: a.  Kaukolämpöverkkoa alettiin rakentamaan kaupunkeihin 1950-luvulla 

Suomessa ja sitä laajennettiin uusien kaupunginosien rakennuksien valmistuttua. [9; 10.] 

4.1.1 Toimintaperiaate 

Kaukolämmön polttoaineina voidaan käyttää muun muassa puuta, kivihiiltä, maakaasua, 

turvetta, biokaasua ja öljyä. Suomessa iso osa kaukolämmöstä saadaan lämpöä ja 

sähkö tuottavista lämmitysvoimalaitoksista, teollisuuden ylijäämälämpönä tai kaatopaik-

kojen biokaasujen poltosta. Kaukolämpöä tuotetaan voimalaitoksissa usein sähkön 

kanssa rinnakkain, jolloin käytetystä energiasta voidaan hyödyntää mahdollisimman 

suuri osa. Tämä myös vähentää huomattavasti ympäristöhaittoja. Lämpö jaetaan sulje-

tulla ja eristetyllä kaukolämpöverkolla. Lämmin vesi pumpataan kohderakennuksen läm-

mönjakokeskukseen tuotantolaitokselta ja palaa takaisin paluuputkea pitkin. Lämmin 

vesi kiertää kaukolämpöverkossa ja kohderakennuksen kaukolämpöjärjestelmässä 

(kuva 6). [9; 11.] 

 

 



13 

   

 

 

 

 Kuva 6. ”Kaukolämmön toimintaperiaate” [9] 1. ”Kaukolämmön tuloputki” 2. ”Kaukoläm-

mön paluuputki” 3. ”Sulkuventtiilit” 4. ”Lianerotin” 5. ”Mittauskeskus” 6. ”Lämmönsiirtimet” 

7. ”Kiertovesipumput” 8. ”Säätökeskukset” 9. ”Lämmitysputket” 10. ”Lämpimän käyttöve-

den kiertovesijohto” 

4.1.2  Taloudellisuus 

Kaukolämmön hyvän hinta-laatusuhteen vuoksi yhä useampi pientalo liitetään kauko-

lämpöverkkoon. Kaukolämmön alkuinvestointi esimerkiksi noin 160 m²:n kokoiseen 

pientaloon maksaa energiayhtiö Helenin arvion mukaan noin 6000 e ilman kaivuutöitä ja 

noin 7000 e kaivuutöiden kanssa. Kyseisen pientalon vuotuinen lämmönkulutus on noin 

12000 kWh ja hintaa tälle kulutukselle kertyy noin 760 e eli noin 6,3 senttiä/kWh.  [11.] 

Lisäkustannuksiin lasketaan toki lämmönjakolaitteet, mutta kaikkiaan alkuinvestointia 

voidaan pitää hyvinkin kohtuullisena.  

4.1.3 Ekologisuus 

Kaukolämmöllä on yleisimmistä pientalojen lämmitysvaihtoehdoista suurimmat hiilidiok-

sidipäästöt [13]. Kaukolämmön tuottamat kasvihuonekaasupäästöt riippuvat siitä, millä 

polttoaineella lämpö voimalaitoksessa tuotetaan. Nykyisin yleisimmin käytössä olevat 

polttoaineet Suomessa ovat biomassa, teollisuuden hukkalämpö sekä kivihiili [8]. 
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Kasvava uusiutuvan energian käyttö kaukolämmön polttoaineena vähentää hiilijalanjäl-

keä, mutta tarkempia arvoja on vaikea sanoa [13]. Tilastokeskus on julkaissut keskimää-

räisen kaukolämmön CO2-päästöille kertoimen 164 kg CO2/MWh. Luku on keskimääräi-

nen viiden viimeisen vuoden ajalta. [14] 

 

4.2 Sähkölämmitys 

Sähkölämmitys on Suomessa pientaloissa yleinen lämmönlähde varsinkin vanhemmissa 

rakennuksissa. Sähkölämmityksen suosion hiipumiseen nykyvuosina on vaikuttanut 

sähkön suhteellisen korkea hinta ja muiden käyttökustannuksiltaan edullisten lämmitys-

muotojen yleistyminen. Lämmönjakotapoja sähkölämmityksessä on keskitetty ja huone-

kohtainen sähkölämmitys. Keskitetyllä sähkölämmityksellä lämmitetään muun muassa 

lattialämmitystä, vesikiertoisia pattereita ja sisäänpuhallusilmaa. Huonekohtaisessa säh-

kölämmityksessä lämmitetään kutakin huonetta esimerkiksi sähköpattereilla, lattialäm-

mityskaapeleilla eli sähköisellä lattialämmityksellä ja kattolämmityksellä. Tällöin jokai-

sessa huoneessa on oma termostaatti, jolla säädetään huoneen lämpötilaa. Poistoilma-

lämpöpumpun, maalämpöpumpun ja ilmalämpöpumpun energianlähteenä on myös 

sähkö. Poistoilmalämpöpumppu ja ilmalämpöpumppu antavatkin parhaan hyödyn säh-

kölämmitteiseen rakennukseen.  Sähkölämmityksen hyviä puolia ovat sen helppo sää-

dettävyys ja ohjattavuus. Huonona puolena on sähkön hinta. [1] 

4.2.1 Toimintaperiaate 

Sähkölämmityksen toimintaperiaate riippuu lämmönjakotavasta (kuva 7). Sähkö jaetaan 

rakennukseen jakeluverkkoa pitkin voimalaitokselta. Kantaverkko yhdistää eri alueet ja 

voimalaitokset toisiinsa. Tuotantotavasta riippumatta kaikki Suomen voimalaitokset käyt-

tävät kantaverkkoa sähkön jakeluun. Jotta voimalaitoksilta tuleva jännite ei olisi liian suuri 

jakeluun, muutetaan se sähköasemilla pienemmäksi. Toisaalta pidemmillä matkoilla hä-

viöiden minimoimiseksi jännitteen on oltava mahdollisimman suuri, kuten sähkön siirto-

verkossa. Keskijänniteverkossa ja muuntamoissa jännite on pienempi kuin kantaver-

kossa ja sähköasemilla. Näiden jälkeen liittymisjohtojen kautta sähkö siirtyy 
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kulutuspaikalle. Liittymisjohto yhdistää kohderakennuksen sulaketaulun ja pienjännite-

verkon toisiinsa. [15]  

Sähkön siirtoketju voidaan jakaa kahteen eri osaan: siirtoon ja jakeluun. Siirtoverkon ja 

jakeluverkon erona on niiden jännite. Sähkön siirtoverkossa jännite on huomattavasti 

korkeampi kuin sähkön jakeluverkossa, jotta jännitehäviöt olisivat mahdollisimman ma-

talat. Sähkön siirron ja jakelun toimintaperiaate on kuvattu alla (kuva 8). Pientaloon saa-

puva sähkö muutetaan sähkövastuksen avulla lämpöenergiaksi ja otetaan varaajalla tal-

teen. Tämän jälkeen lämpö jaetaan asuntoon alla kuvatuilla lämmönjakotavoilla ja on 

säädettävissä termostaateilla. [15] 

 

Kuva 7. ”Sähkölämmityksen toimintaperiaate” [15] 
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Kuva 8. ”Sähkön siirto ja jakelu Suomessa”  [15] 

4.2.2 Taloudellisuus 

Sähkölämmityksen taloudellisuuteen vaikuttaa sähkön hinta, rakennuksen tyyppi ja paik-

kakunta, pattereiden, lämpöpumppujen ja muiden lämmönluovuttimien teho ja hyöty-

suhde. Sähkö on yksi kalleimmista lämmitysmuodoista ja siksi nykyään sähkölämmittei-

siä pientaloja ja varsinkaan isompia rakennuksia ei rakenneta. Vanhempien rakennuk-

sien saneerauksissa usein mietitäänkin vakavasti sähkölämmityksen vaihtamista toiseen 

lämmitysmuotoon juuri taloudellisuuden vuoksi. [1] 

Sähkön hinta vaihtelee sähkön myyjien välillä jonkin verran. Fortumilla sähkön hinta on 

tammikuussa vuonna 2020 hieman sopimuksesta riippuen 5,34–6,64 snt/kWh. Vatten-

fallilla fossiilivapaasti tuotettu sähkö 24 kk:n määräaikaisella sopimuksella on samalla 

hetkellä saatavilla hintaan 5,59 snt/kWh ja Vantaan energialla 4,99–7,15 snt/kWh. [16; 

17; 18.] Pientalon sähkönkulutus jakautuu Suomessa keskimäärin seuraavasti: lämmitys 

52 %, taloussähkö 28 % ja lämminkäyttövesi 20 % [17]. Sähkölämmitetyn pientalon 
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sähköenergiankulutus on huomattavasti suurempi kuin ei sähkölämmitetyn. Suorassa 

sähkölämmityksessä sähköä kuluu kirjaimellisesti suoraan itse lämmitykseen. Sen sijaan 

ei-sähkölämmitteisessä talossa lämmitysjärjestelmä tarvitsee sähköenergiaa vain laittei-

den toimintaan, mutta lämmitykseen käytettävä energia saadaan muualta. 

4.2.3 Ekologisuus 

Pientalon sähkölämmityksen ekologisuuteen ja hiilijalanjälkeen vaikuttavat sähkön tuo-

tantotavat. Ekologisessa tuotannossa luonnonvaroja ei käytetä, ja luontoa ei saastuteta 

yli luonnon kantokyvyn, ja hiilijalanjälki on yksi tapa pyrkiä määrittämään menetelmän 

ekologisuutta. Suomessa tuotetusta sähköstä noin kolmannes tuotetaan ydinvoimalla ja 

noin viidennes vesivoimalla (kuva 9) [19]. Talokohtaisia päästöjä voidaan pienentää täy-

dentävillä lämmönlähteillä kuten varaavalla takalla. Tosin myös puun pienpoltto tuottaa 

ilmaston kannalta haitallisia hiukkaspäästöjä sekä kasvihuonekaasuja [8]. Keskimääräi-

nen sähköntuotannon CO2-päästökerroin Suomessa viiden vuoden ajalta on 158 kg 

CO2/MWh [14]. Yksi kilowattitunti sähköä voi aiheuttaa jopa 200–900 g hiilidioksidipääs-

töt tuotantolaitoksesta riippuen, mutta vesi-, tuuli- ja ydinvoimalla tuotetun sähkön pääs-

töt ovat taas laskennallisesti lähes nollassa [20]. 

 

 Kuva 9. ”Sähköntuotantotavat Suomessa” [21]. 
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4.3 Maalämpö 

Maalämmön osuus pientalojen lämmitysmuotona on kasvanut tasaisesti 2000-luvun 

alusta lähtien. Maalämpö on selkeästi yleisempi lämmitysmuoto omakoti- ja paritaloissa 

kuin kerros- ja rivitaloissa. Esimerkiksi vuonna 2015 valmistuneista rakennushankkeista, 

joissa maalämpö oli pääasiallinen lämmönlähde, noin 74 % oli pientaloja. [22] 

4.3.1 Toimintaperiaate 

Maalämmöllä tarkoitetaan maa- ja kallioperään sekä vesistöjen pohjasedimenttiin varas-

toitunutta aurinkoenergiaa. Maaperästä lämpöenergia otetaan lämpöpumpun kompres-

sorin avulla ja nostetaan lämmityksessä vaadittavalle tasolle. Lämpö siirretään lämmi-

tysjärjestelmään ja lämpimään käyttöveteen. Lämmönkeruuputkisto voidaan sijoittaa ve-

sistöön tai maa- ja kallioperään. Suunnitteluvaiheessa on tärkeää ottaa huomioon maa-

peräolosuhteet, jotta voidaan suunnitella ja valita kohteeseen sopiva lämmönkeruujär-

jestelmä. Maalämpöä voidaan käyttää lattialämmitykseen ja patterilämmitykseen. Lattia-

lämmityksessä menoveden lämpötila on 28–40 astetta ja patterilämmityksessä 35–60 

astetta. [23] 

Maalämpöpumppu järjestelmässä lämpöenergiaa siirretään matalammasta lämpötilasta 

korkeampaan lämpötilaan. Tähän tarvitaan ulkopuolisen energian tuomista prosessiin. 

Lämpöpumppujen hyötysuhde on korkea, minkä vuoksi niiden avulla voidaan merkittä-

västi pienentää rakennuksen lämmityksen ja käyttöveden ostoenergian määrää. Kuvissa 

10, 11 ja 12 on esitetty maalämpöjärjestelmän osat [24]. Kuvassa 10 lämpöenergiaa 

tuodaan höyrystimelle (1), jossa kylmäaine höyrystyy. Kylmäaineen olomuodon muutok-

sessa tähän sitoutuu suuri määrä energiaa, minkä jälkeen kylmäaine menee kompres-

soriin (2). Kylmäaineen lämpötila nousee voimakkaasti paineen noustessa ja kompres-

sorin kautta kuuma kylmäaine siirretään lauhduttimelle, jossa kylmäaineen lämpö siirtyy 

nesteeseen (3). Höyrymaisen kylmäaineen olomuoto muuttuu nestemäiseksi lauhdutti-

messa, jolloin kylmäaineeseen höyrystymisessä vapautunut energia siirtyy. Paisunta-

venttiilin (4) tehtävänä on puolestaan pitää paine-eroa lauhduttimen ja höyrystimen vä-

lillä. Kuvassa 11 tulistuksen jäähdytyksellä lämmitetään usein käyttövettä ja tällöin kyl-

mäainepiirissä on yksi kompressori enemmän. Siirrin on mitoitettu korkealle lämpötilalle. 
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Kuvassa 12 vaihtelevalla lauhdutuksella toimivat lämpöpumput siirtävät lämpöenergiaa 

käyttöveteen tai tilojen lämmitykseen vaihtoventtiilin avulla. Tästä juontaa nimi vaihteleva 

lauhdutus. [24] 

 

Kuva 10. ”Kylmäpiirin pääosat” [23].  
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Kuva 11. ”Kylmäpiirin pääosat tulistuksen jäähdytyksellä” [23]. 

 

 

Kuva 12. ”Kylmäpiirin pääosat vaihtelevalla lauhdutuksella” [23]. 
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Maalämpöpumpuissa ilmoitetaan lämpökerroin COP (Coefficient of performance) ja 

vuosilämpökerroin SCOP (Seasonal Coefficient of Performance). Lämpökerroin kuvaa 

laitteen tuottaman energian määrää suhteessa energian kulutukseen, ja se lasketaan 

aina vakiolämpötilassa. Vuosilämpökerroin lasketaan sen sijaan sovituille lämmityskau-

sille erikseen neljän eri ulkolämpötilan mukaisesti. Tämän vuoksi vuosilämpökerroin ot-

taa lämpökerrointa paremmin huomioon vuodenajasta johtuvat ulkolämpötilan vaihtelut 

ja kertoo todellisemmin pumpun toiminnasta. Pientaloon asennetun maalämpöpumpun 

vuosilämpökertoimeen vaikuttaa huomattavasti maalämpöpumpun säätö. Esimerkiksi 

jos lämpökäyrä asetetaan liian korkealle, voi vuosilämpökerroin olla alhaisempi. Lämpö-

käyrällä verrataan ulkolämpötilaa menojohdon lämpötilaan. Lämpöä syötetään järjestel-

mään sitä enemmän, mitä alhaisempi ulkolämpötila on. Lämpökäyrää on kuitenkin sää-

dettävä asennuksenkin jälkeen, jotta sisälämpötila on sopiva kaikissa sääolosuhteissa. 

[23; 24.] 

4.3.2 Taloudellisuus 

Pientalon maalämpöjärjestelmän alkuinvestointi on keskimäärin 15000–25000 euroa. 

Tähän hintaan vaikuttaa maalämpökaivon syvyys, vaakaputkien pituus kaivolta tekni-

seen tilaan, lämmönkeruupiirin asennuspaikka ja maalämpöpumpun teho. Maalämmön 

käyttökustannukset alkuinvestoinnin jälkeen muodostuvat lähinnä pumpun käyttämästä 

sähköenergiasta ja sähkön hinnasta. Lisäkustannuksia aiheutuu vain tarvittavista huol-

loista ja tarkastuksista. Nykyään maalämpöpumppujen käyttöikä on melko pitkä, mikä 

vaikuttaa positiivisesti muun muassa mahdollisiin huoltokustannuksiin. Maalämpöpum-

pun tehon mitoitukseen vaikuttaa puolestaan lämmitysenergian ja lämpimän käyttöve-

den tarve. [25] 

4.3.3 Ekologisuus 

Maalämpöpumpun tuottamasta lämmöstä noin 2/3 on uusiutuvaa energiaa, joka tuote-

taan maaperään sitoutuneesta lämpöenergiasta ja 1/3 lämmöstä tuotetaan sähköllä. 

Maalämpöpumppujen valmistajat ilmoittavat pumpun lämpökertoimeksi monesti jopa yli 

5, mikä tarkoittaa pumpun tuottavan viisinkertaisesti kulutukseen nähden energiaa. Näin 

ollen maalämpöä voidaan pitää hyvin ekologisena lämmitysmuotona. [23; 25.] 
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4.4 Öljylämmitys 

Öljylämmitysjärjestelmän polttoaineena käytetään kevytpolttoöljyä, josta käytetään ly-

hennettä POK. Öljylämmitysjärjestelmä sopii patteri- ja lattialämmitysjärjestelmiin. Öljy-

lämmityksen osuus pientalojen lämmitysmuotona on 2000-luvulla pienentynyt huomat-

tavasti, mutta öljylämmitteisistä rakennuksista lähes 80 % on omakoti- ja paritaloja. 

Syynä öljylämmityksen suosion laskuun on öljyn hinta, päästöt ja energiatehokkuus. Öl-

jylämmitysjärjestelmä vaihdetaankin nykyään usein maalämpöjärjestelmään etenkin 

omakoti- ja paritaloissa, maalämpöjärjestelmän hyvän hyötysuhteen ja edullisten käyttö-

kustannusten vuoksi. [26; 27.] 

4.4.1 Toimintaperiaate 

Öljylämmitysjärjestelmässä varastoitu öljy pumpataan siirtopumpulla tai öljypolttimon 

pumpulla polttimolle. Polttimossa öljy ja palamisilma sekoittuvat, jolloin palaminen käyn-

nistyy polttimon sytytyslaitteilla. Tästä syntyvä lämpöenergia siirtyy vesitilassa olevaan 

kattilaveteen johtumalla ja säteilemällä. Tällä lämpöenergialla lämmitetään rakennuksen 

lämmitysverkoston vesi. Käyttövesi lämmitetään kattilavedellä tai lämmönsiirtimessä. Öl-

jylämmityskattiloiden kattilaveden käyttölämpötila on alle +100 astetta, ja suurin sallittu 

lämpötila on +120 astetta. Öljylämmitysjärjestelmään kuuluu säiliön, kattilan ja polttimen 

lisäksi myös savuhormi, mahdollisina apulaitteina käytettäviä pumppuja ja ohjaus- säätö- 

ja varolaitteet määräysten mukaisesti. Öljylämmitysjärjestelmässä ohjaus- ja säätölai-

teilla on suuri merkitys järjestelmän toiminnan turvallisuuteen. Kattilan lämpötilan ja jär-

jestelmän veden paineen on pysyttävä asetetuissa arvoissa, jotta järjestelmä ei vahin-

goitu tai aiheuta ulkopuolisia vahinkoja. [26] Öljysäiliön täyttö on esitetty kuvassa 13 ja 

öljylämmitysjärjestelmän toimintaperiaate kuvassa 14  
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Kuva 13. ”Öljysäiliön täyttö” [26] 



24 

   

 

 

  

 Kuva 14. ”Kevytöljylämmityksen osat ja toimintaperiaate” [26] 
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4.4.2  Taloudellisuus 

Öljylämmitysjärjestelmän käyttökustannuksiin vaikuttavat pääasiassa rakennuksen te-

hontarve ja öljyn hinta. Keskikokoisen öljylämmitteisen pientalon (500 m3) vuotuinen öl-

jyn kulutus on noin 1,5–3 m3 eli noin 1 500–3 000 l. Tällä kulutuksella vuotuinen lämmi-

tyskustannus on noin 1300–2600 euroa (1500 l x 0,86680e, 3000 l x 0,86680 e). Tästä 

voidaan päätellä öljylämmityksen olevan melko kallis ylläpitää, mikä osin selittää öljyläm-

mitysjärjestelmän suosion suuren laskun viime vuosina. [26; 28.] 

4.4.3  Ekologisuus 

Öljylämmityksen hiilidioksidipäästöt ovat huomattavat, noin 270 g/kWh, sillä öljy on fos-

siilinen polttoaine [20]. Esimerkiksi jos rakennuksen lämmitysenergian kulutus on vuo-

dessa 5000 kWh, hiilidioksidipäästöjä öljylämmityksestä kertyy 270 g/kWh x 5000 kWh  

= 1350 kg vuodessa. Öljylämmityksen päästöjä pyritään pienentämään hyväksikäyttä-

mällä aurinkolämpöä ja lisäämällä rakennukseen ilmalämpöpumppu. Öljylämmitys on 

kuitenkin suurista päästöistä huolimatta tehokas lämmitysmuoto. 1000 l kevytöljyä vas-

taa energia-arvoltaan 10000 kWh sähköä. [29]  
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5 Vertailu 

Jokaisessa edellä mainituissa lämmitysmuodoissa on omat hyvät ja huonot puolensa. 

Lämmitysmuodon valinnassa on otettava huomioon monia seikkoja ja alla olevassa tau-

lukossa (taulukko 3) on kuvattuna eri lämmitysmuotojen lämmityskustannukset ja inves-

toinnit esimerkkipientalossa. Talon pinta-ala on 120 m², huonekorkeus 2,5 m, asukas-

määrä kaksi henkilöä, rakennusluvan vuosi välillä 2003–2009 ja sijainti 1 ja 2 Etelä-

Suomi. Käyttöveden lämmitysenergian tarve noin 2000 kWh/v ja lämmitysenergian ko-

konaistarve 14600 kWh/v. Hinnat ovat keskimääräisiä 120 neliömetrin kokoiselle pienta-

lolle. Lämmitysenergian kulutus on vuosien 1981–2010 samankokoisten pientalojen kes-

kimääräinen kulutus. Maalämpöpumpun energiankulutus ja energiakustannukset on 

otettu käytetyn sähkön perusteella. Energiakustannukset on saatu kertomalla energian-

kulutus energiakustannuksella (kWh x c/kWh). Energiankulutus on laskettu jakamalla 

lämmitysenergian tarve lämmitysmuodon hyötysuhteella. Energiankulutus siis vaihtelee 

lämmitysmuotojen välillä, koska niiden kyky muuntaa hyödynnettävää energiaa lämpö-

energiaksi vaihtelee kuten aiemmin työssä on kuvattu. [30] 
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 Taulukko 1. ”Lämmitysmuotojen teknisten ominaisuuksien vertailu 120 neliömetrin ko-

koisessa pientalossa” [30]  

Lämmitys-

muoto 

Investointi-

kustannus 

Energian 

kulutus / v 

Ostetun 

energian 

hinta c/kWh 

Vuotuinen 

energia-

kustannus 

Vuosi-

hyöty-

suhde 

CO2-päästö-

kerroin 

(g/kWh) 

Kaukolämpö 7500 € 15 400 kWh 8,3 c/kWh 1278 €  95 % 164 

Sähkölämpö 5000 € 14 700 kWh 14,4 c/kWh 2124 € 99 % 158 

Maalämpö 16000 € 5 000 kWh 14,4 c/kWh 724 € 2,9 SPF  158 

Öljylämpö 8000 € 18 700 kWh 1,01 €/l 1891 € 78 % 270 
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6 Pohdinta 

Ilmastonmuutos on ajankohtainen ilmiö, jonka hillitsemiseksi suuri osa ihmisistä var-

masti haluaa toimia omien kykyjen ja resurssiensa mukaisesti. Lämmitysmuodon va-

linta uutta pientaloa rakennettaessa on yksi tapa vaikuttaa ja pyrkiä toimimaan ekologi-

semmin yksilötasolla. Maalämpö- ja ilma-vesilämpöpumput ovat tehokkaimmat ratkai-

sut pientalon lämmityksen hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Paikkakunnan valinnalla voi-

daan vaikuttaa epäsuorasti lämmitysjärjestelmän hiilidioksidipäästöihin, sillä lämpi-

mämmällä alueella lämmitysjärjestelmän energiankulutus ja osin päästötkin ovat pie-

nemmät kuin kylmällä alueella.  

 

Tässä työssä tehdyn vertailun mukaisesti maalämpö maksaa itsensä takaisin vajaassa 

kymmenessä vuodessa, kun sitä verrataan sähkölämmitykseen. Kaukolämmityksen 

vuosittaiset energiakustannukset verrattuna maalämpöön ovat 500 euroa suuremmat, 

mutta investointikustannukset kaukolämmityksessä ovat puolestaan huomattavasti pie-

nemmät . Maalämmön aloituskustannuksiin puolestaan vaikuttaa vaadittavan porakai-

von syvyys. Pienelläkin alueella voi olla suuria vaihteluja siinä, kuinka syvä kaivo on 

riittävä, ja sen ennustaminen voi olla hyvin haastavaa. 

 

Kaukolämmityksen aloituskustannuksissa on suurta vaihtelua riippuen siitä, kuinka lä-

hellä kaukolämpölinjaa rakennettava talo sijaitsee. Karkeasti voidaan ajatella, että kau-

punkialueilla, jossa rakennustiheys on suurta ja jossa myös tämän insinöörityön esi-

merkkitalo sijaitsee, aloituskustannukset ovat huomattavasti pienemmät kuin harvaan-

asutulla maaseudulla. Harvaan asutulla alueella kaukolämpöön liittyminen voikin olla 

kovin kannattamatonta tarpeettoman suuren työn ja siitä aiheutuvien kulujen vuoksi. 

Harvaan asutulla alueilla lämmitysmuotoina käytetäänkin usein maalämpöä tai öljy- ja 

sähkölämmitystä niiden helpon saatavuuden vuoksi. Lämmitysmuotojen kilpailuttami-

nen onkin merkittävä ja tärkeä osa valintaprosessia. Voi olla hyvinkin mahdollista, että 

esimerkiksi maalämpö on huomattavasti edullisempi vaihtoehto sen korkeista alkuin-

vestointikustannuksista huolimatta verrattuna kaukolämpöön, mikäli kaukolämpöverkko 

sijaitsee niin kaukana, ettei siihen investointi kannata. 

 

Lämmitysjärjestelmän valintaan vaikuttaa mitä todennäköisimmin talon rakennuttajan 

suunnitelmat siinä asumisesta pidemmällä aikajänteellä. Jos aikomuksena on asua 
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talossa pitkään, esimerkiksi yli kymmenen vuotta, investoidaan varmastikin pienem-

mällä kynnyksellä suuren aloituskustannuksen järjestelmään, jonka alhaisista käyttö-

kustannuksista pääsee hyötymään. Jos rakentaja ei tee asuntoa itselleen, saattaa täl-

lainen näkökulma jäädä pienempään arvoon ja valitaan halvimman alkuinvestoinnin 

omaava lämmitysmuoto ja järjestelmä. Järkevin lämmitysmuoto pientaloon valitaan kui-

tenkin asunnon sijainnin, omien arvojen ja maksukyvyn mukaisesti. Vaihtoehtoja on 

melko paljon, ja on mahdollista, että tulevaisuudessa lämmitysmuoto- ja järjestelmän 

kirjo lisääntyy merkittävästi.  
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